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Lv-tuokio 24.8.2020 
Lukuvuosi-ilmoituksia on vielä täyttämättä  

▪ Oppilaan huoltajan tulee huolehtia, että lukuvuosi-ilmoitus on 
täytetty Helmessä.   

9.lk. vanhempainilta 
▪ Luokanvalvoja jakaa ysiluokkalaisille vanhempainiltakutsun. 

Uudet oppilaat: Medialupa  
▪ Luokanvalvoja kerää takaisin viime viikolla jaetut medialuvat ja 

toimittaa ne toimistoon Suville tai Kansakoululla Emilialle. Puuttuvat 
medialuvat on toimitettava viipymättä luokanvalvojalle.  

Koulukuvaus keskiviikkona 26.8. ja torstaina 27.8. 
▪ Ryhmäkohtainen kuvausaikataulu on esillä Siiven ja Museon 

ilmoitustauluilla ja koulun verkkosivuilla. Kuvauspaikkana on Siiven 
juhlasali. 

▪ Luokanvalvoja jakaa oppilaille rehtorin koulukuvaustiedotteen. 
Lisäksi jaetaan valokuvaamon lomakkeet, jotka on oltava kaikilla 
oppilailla mukana valokuvauksessa. 

▪ Jokainen oppilas käy yksittäiskuvassa, vaikkei kuvia aikoisikaan ostaa.  

6.–7. lk.  Vesijärvi-MOK 
▪ Luokanvalvoja kertaa oman luokkansa aikataulun; mikä päivä ollaan 

Enonsaaressa ja mikä päivä on tutkimuspäivä koululla. 
▪ Luokanvalvoja käy läpi alla olevat ohjeet koskien 

kokoontumispaikkoja ym.   
Enonsaari-päivä, luokasta riippuen joko tiistai tai keskiviikko 
▪ Ryhmä 1: 6A–D, 6musa ja 7C–F, 7luma1  

o Tapaaminen klo 8.15 Lahden satamassa, jäätelölaivan edessä.  
▪ Ryhmä 2: 6kuva1–2, 7AB, 7luma2 ja 7G, 7kuva1-2, 7musa1-2  

o Koulupäivä alkaa kouluruokailulla klo 10.40.Ruokailun jälkeen 
oppilaat ottavat mukaan eväät Ellistä Enonsaareen lähtöä 
varten. Kokoontuminen satamassa viimeistään klo 11.20.  

▪ Valokuvaustehtävän ohjeet liitteenä. 
Tutkimuspäivä, luokasta riippuen joko keskiviikko tai torstai  
▪ Ryhmä 1  

o Tutkimuspäivä alkaa klo 8.00.  
o 6A-C tapaavat BG-luokissa, 6D, 6musa ja 6kuva1 tapaavat FY-luokissa. 
o 7C-E tapaavat BG-luokissa, 7F, 7luma1 ja 7kuva1 tapaavat FY-

luokissa.  
o Ryhmä 1:n luokat katsovat Vesijärvi-luennon etäyhteyden 

kautta luokissa. 
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▪ Ryhmä 2  
o Tutkimuspäivä alkaa klo 9.30 alasalissa.  
o Luokat: 6kuva2, 7A, 7B, 7luma2 ja 7G, 7kuva2, 7musa1–2 

▪ Luokanvalvoja muistuttaa sään mukaisesta pukeutumisesta 
Enonsaaripäivänä. Vesijärvi-päiviin osallistutaan vain täysin terveenä!   

Turvallisuusasiaa oppilaille 
▪ Lv opettaa hätäpoistumiskäytännön ja hätäsoittopainikkeiden 

käytön lv- kansioihin jaettujen ohjeiden mukaan. 
▪ Teoriaa seuraa poistumisharjoitus lähiaikoina. 

Musaluokat ja bänditilat käytössä vain opettajan johdolla 
▪ Välitunneilla tilojen käyttö ei ole tällä hetkellä sallittu 

hygieniasyistä.  

Koko koulun toiveruokaviikko  
▪ Kouluravintola Ellissä järjestetään koko koulun toiveruokaviikko 

viikolla 5.–9.10.2020.   
▪ Oppilaat vastaavat toiveruokia koskevaan kyselyyn lv-tuokiossa. 

Kyselyyn pääsee vastaamaan oheisen qr-koodin kautta.   
▪ Mikäli valmiilla listoilla ei ole oppilaan lempiruokaa, sen voi kirjoittaa 

kohtaan 7.  
▪ Ellin väki kiittää kaikkia kyselyyn vastaajia! 

 

7.–9. lk.  Smokefree kilpailu 2020-21 

▪ Smokefree kilpailuun voivat osallistua 7.–8. ja 9.luokkalaiset, kukin 
oman luokkatasonsa sarjaan.  

▪ Luokka voi yhdessä päättää osallistumisestaan ja samalla 
sitoutumisestaan olemaan tupakoimatta, nuuskaamatta, 
käyttämättä sähkötupakkaa tai muuta nikotiinituotetta 150 päivän 
ajan. Kilpailu alkaa 1.10.2020 ja päättyy 27.2.2021. 

▪ Kilpailussa jaetaan palkintoja kilpailun aikana. Pääpalkinto arvotaan 
maaliskuussa, kunkin sarjan voittaja saa 1000 euron arvoisen palkinnon. 

▪ Kilpailun alkaessa osallistuva ryhmä allekirjoittaa yhteisen 
sitoumuslomakkeen ja päättyessä täyttää Pysyimme 
nikotiinittomina-lomakkeen. Nikotiinittomuutta seurataan kilpailun 
ajan. Jos nuori rikkoo sääntöjä, ryhmä ei automaattisesti putoa 
kilpailusta, vaan voi halutessaan suorittaa erillisen smokefree-
tehtävän. 

▪ Opettaja: Innostathan luokkasi mukaan! Kilpailuun osallistuva luokka 
ja oppilasmäärä (tytöt/pojat lkm) ilmoitetaan terveystiedon ope 
Elina Nurmiselle viim. ke 26.8. 


